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hakeutua, vaikka EU-säädökset antavat
siihen mahdollisuuden. Voisihan vaikkapa
italialainen maanmittari tuoda omaa lisä-
väriään esimerkiksi supisuomalaisen raja-
riidan toimitusprosessiin. Pitäisiköhän
kokeilla…

Eräänlaisen uuden kilpailuhaasteen
TKK:lle heittävät ammattikorkeakoulut,
jotka jo suoltavat maanmittausinsinöö-
rejä. Kehitys on varmaan virkistänyt
TKK:n maanmittausosastoa ja estänyt sen
eristäytymistä ja sisäänlämpiämistä.

TKK:N ALUMNITOIMINTA
KÄYNNISTYNYT

Alumnitoiminta on alun alkaen ollut
aktiivisinta USA:ssa, mistä toiminta on
levinnyt muualle, esimerkiksi Eurooppaan.
USA:ssa yleensä kaikki valmistuneet kuu-
luvat automaattisesti yliopiston alumni-
jäsenkuntaan ja keskeinen tehtävä on
paitsi jäsenkunnan yhteistoiminta erityi-
sesti yliopiston varainhankinnan tukemi-
nen. Suomessa varainhankinta on alumni-
toiminnassa hieman taka-alalla johtuen
yliopistojen pääasiallisesta rahoituksesta
valtion budjetin kautta. Ensimmäisiä liik-
keelle lähtijöitä täällä ovat olleet mm.

A L U M N I
– elinikäinen teekkari?

Tekn. lisensiaatti Pekka Raitanen

Polysteekin läpikäynyt
kultaa muistonsa teekkari-
ajoista ja jää sillä tavoin
elinikäiseksi teekkariksi.
Alumni (alumnus, lat. =

kasvatti) on yleismaailmal-
linen nimike yliopiston tai

korkeakoulun läpikäyneelle
”kasvatille”. Alumnia voi-

daan siis hyvällä syyllä
kutsua myös elinikäiseksi
teekkariksi. Teknillisen

korkeakoulun alumnijäse-
neksi voi nyt liittyä. Mitä

tämä alumniyhteys käytän-
nössä tarkoittaa? Mitä

hyötyä siitä on alumnille?
Mitä tarkoitusperiä korkea-

koululla asiassa on?
Alumniasiasta on nyt syytä

keskustella.

taneet maanmittausalan opintonsa koti-
maassaan ja ovat Suomen työmarkkinoilla,
lienee hyvin vähän. Otaksuisin heidän
olevan pääasiassa alan firmojen palveluk-
sessa. Julkishallintoon ulkomaalaisen
ammattilaisen on maanmittausalalla
säädöstemme ja äidinkielen takia työläs

POLYSTEEKKI
MAANMITTARIEN AINOA

OPINAHJO
Monia teknillisen alan diplomi-insinöö-
rejä ja arkkitehteja valmistuu useammasta
kuin yhdestä yliopistosta tai korkeakou-
lusta. Maanmittareita on kuitenkin aina
poikinut vain TKK. Siksipä tämä opin-
ahjo on maanmittareille se yhteinen koti-
talo, jonka pientareilta on lähdetty maita
ja mantuja mittaamaan ja jonka muistot
yhdistävät kaikkia maanmittareita.

Onhan tästä monopoliasetelmasta
omat riskinsäkin. Kun ei ole muita kilpai-
lijoita, on TKK aina maailman paras suo-
malainen maanmittausalan diplomi-insi-
nöörin tutkintoon tähtäävän ja jatko-
opintoja harjoittavan opiskelupaikka.
Periaatteessa ulkomaiset yliopistot voisi-
vat olla kilpailijoita: maanmittausalan lin-
jojahan on löytyy eri maiden yliopistota-
son laitoksista. Kovin harvat suomalai-
sista ovat vain tätä mahdollisuutta käyt-
täneet. En tunne tilastoja, mutta minulla
on se käsitys, että suomalaiset harjoitta-
vat jatko-opintoja ulkomailla suhteelli-
sesti ottaen perusopintoja enemmän.
Ulkomaan kansalaisia, jotka ovat suorit-
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Helsingin yliopisto, Kauppakorkeakoulu
ja Oulun yliopisto.

Teknillinen korkeakoulu on ottanut
rauhallisen alun alumnitoiminnan kehit-
tämisessä. Päätettiin edetä askel askeleelta.
Vuoden 1997 huhtikuussa alumnisuun-
nittelijaksi kiinnitetty arkkitehti Harry
Edelman kävi keskusteluja alumnitoimin-
nan käynnistämisestä TKK:n osastonjoh-
tajien, myös maanmittausosaston profes-
sori Teuvo Parmin kanssa. Korkeakoulu
päätyi alumnijohtoryhmän perustamiseen
niin, että puheenjohtajana toimii vara-
rehtori Matti Pursula ja jäseninä TKK:n
eri osastoilta valmistuneita edustavat hen-
kilöt. Toiminta päätettiin nimetä Poli
alumniksi. Maanmittausosasto pyysi alle-
kirjoittanutta edustamaan maanmittausta
johtoryhmässä. Yhteyshenkilöksi osastossa
nimettiin professori Henrik Haggrén.
Vuosituhannen vaihteessa johtoryhmässä
on 9 edustajaa eri TKK:n edustamilta tek-
niikan aloilta.

Johtoryhmän sihteerinä ja päätoimi-
sena vastuuhenkilönä toimii alumnisuun-
nittelija, sittemmin alumnikoordinaattto-
riksi nimetty henkilö. Harry Edelmanin
runsaan vuoden pestin jälkeen tehtävää
hoiti Krista Taipale-Salminen vuoden
1999 loppuun. Uuden vuosituhannen
alussa kapula siirtyi Mari Talpilalle
(mari.talpila@hut.fi tai Alumni@hut.fi),
joka vastaa siis tällä hetkellä alumnikoor-
dinaattorin tehtävistä. Häneen voi ottaa
yhteyttä kaikissa TKK:n alumnitoimin-
taa koskevissa kysymyksissä. Toki minä-
kin olen käytettävissä, milloin asia sivuaa
maanmittauspuolta. Varmimmin minuun
saa yhteyden sähköpostitse.

TKK:n alumnirekisterin mukainen jä-
senmäärä on kasvanut nopeasti ja on nyt
runsaat 1 500. Tavoitteena on kasvattaa
kuluvan vuoden aikana jäsenmäärää
tuhannella.

Mihin TKK omalta puoleltaan pyrkii
alumnitoiminnan kehittämisessä? Seuraa-
vassa strategiset tavoitteet pähkinänkuo-
ressa:
– yliopiston ja alumnien yhteiskunnalli-

sen vaikuttavuuden lisääminen
– elinikäisen suhteen luominen yliopis-

ton ja alumnien välille
– yliopiston yhteiskuntasuhteiden yllä-

pitäminen ja kehittäminen
– yliopiston ja alumnien myönteisen jul-

kisuuskuvan kehittäminen
– palveluita tuottavien yksiköiden tuke-

minen
– resurssien turvaaminen ja edistäminen
– tukea tavoitetta kuulua Euroopan kym-

menen parhaan teknillisen yliopiston
joukkoon vuonna 2005.

MITEN ALUMNI
VOI HYÖTYÄ

JÄSENYYDESTÄÄN?
Tietoa TKK:n alumnitoiminnan ajankoh-
taisista asioista saa myös internetistä
TKK:n kotisivulta (http://www.hut.fi/)
otsakkeella Alumnitoiminta. Sivuilta löy-
tää myös liittymiskaavakkeen, jolla voi
liittyä Poli alumnin jäseneksi. Jäsenyys ei
maksa mitään ja sitä kautta voi saada ajan-
kohtaista kirjallista tietoa TKK:sta, jäse-
nyyden tarjoamista eduista ja tietoa Poli
alumnista yleensä. Alumnijäsenille TKK
toimittaa korkeatasoisen Polysteekki-leh-
den. Passiivinen jäsenyys tässä niin kuin
yleensäkin yhteisöjen toiminnassa tarjo-
aa tietysti kovin vähän. Olemalla aktiivi-
nen ja utelias saa hyötyjä itselleen, ja sa-
malla hyötyy koko korkeakouluyhteisö-
kin. Seuraavassa joitakin esimerkkejä toi-
mintamahdollisuuksista.

Elinikäiseen oppimiseen tarjoaa alumni-
jäsenyys joustavan yhteyskanavan. Jäsen
saa ajankohtaistietoa niin TKK:n jatko-
ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista
kuin erilaisista esitelmätilaisuuksista, ta-
pahtumista, väitöksistä, jne. Etäopiske-
lun laajentuminen ja toiminnan verkot-
tuminen eri yliopistojen ja korkeakoulu-
jen kanssa tuo uusia oppimismahdollisuuk-
sia asuin- ja työpaikkakunnasta riippu-
matta. Teknillinen korkeakoulu on jo it-
sessään varsin iso paja. Elinikäinen maan-
mittarioppija hyötyy myös muiden yksi-
köiden kuin maanmittausosaston palve-
lumahdollisuuksista.

Mentor-toiminta on uusi ja kokeiluvai-
heessa oleva tapa hyödyntää yksittäisen
valmistuneen ja työelämässä jo edenneen
”mentorin” sekä toisaalta opintojensa lop-
puvaiheessa olevan opiskelijan vuoro-
vaikutteista yhteistoimintaa tavoitteena
opintojen tukeminen ja työelämän val-
miuksien kehittäminen. Kyseessä on oh-
jattu vuorovaikutusmuoto, missä mentor
ja opiskelija sovitulla tavalla ja säännön-
mukaisesti tapaavat sekä keskustelevat
opinnoista työelämän tarpeiden kannalta.
Mentorin työ on vapaaehtoista ja palka-
tonta, mutta hyötyy ja oppii toki hänkin
vuorovaikutuksesta. Koko TKK:n puitteis-
sa kokeilu käynnistyy kuluvana vuonna.
MIL:n ja ja TKK:n maanmittausosaston
kanssa on keskusteltu omasta osastokoh-
taisesta mentor-toiminnasta, joka voisi
nopeuttaa maanmittausta tukevaa toimin-
taa. Käsite mentor juontuu muuten kreik-
kalaisesta mytologiasta, minkä mukaan
sotapäällikkö Odysseus pyysi ystäväänsä
Mentoria toimimaan poikansa Telemak-
hoksen ystävänä, neuvojana, opettajana
ja kasvattajana.

Jäsenpalvelu osoitetietorekistereineen

helpottaa kurssitapahtumien ja erilaisten
teematilaisuuksien järjestämistä. Maan-
mittarikilta on tarjoutunut avustamaan
myös tilaisuuksien järjestelyissä niin, että
TKK ja sen maanmittausosasto ovat
mukana kurssitapahtumien ohjelmassa.
Alumni-verkostoa ja sen palveluita hy-
väksi käyttäen voidaan järjestää myös eri-
laisia klubi- ym. sosiaalisia tapahtumia.
Hyvän esimerkin tästä tarjoaa sähkötek-
niikan osastolta valmistuneiden Sähköklubi
monipuolisine toimintoineen. Hauskaa-
han ikiteekkarit tavatessaan osaavat pitää.

Taloudellisia etuisuuksia alumnijäsenyys
voi tarjota jäsenkunnan laajentuessa. Jo
nyt on mahdollista saada alennuksia esi-
merkiksi eräisiin opintokustannuksiin ja
hankintoihin.

Valmistuneiden yhteydet nykyiseen
opiskelijakuntaan tarjoavat rekrytointihyö-
tyjä kummallekin osapuolelle. Kanavat
esimerkiksi diplomitöiden tarjoamiseen
laajenevat ja entistä useampi löytää jous-
tavasti oikean paikkansa työelämässä.

KÄDENOJENNUS
YHTEISTYÖLLE

Suomen kilpailuvaltteja ovat osaaminen
ja uuden omaksuminen. Kerran läpäisty
diplomi-insinöörin tutkinto yksinään ei
työelämässä kanna pitkälle. Useimmat
maanmittarit ovat kasvattaneet jatkuvasti
osaamistaan työelämässä oppien. Maan-
mittauksen diplomi-insinöörin perustut-
kinto antaa hyvät alkueväät mitä moni-
naisimpiin työelämän tehtäviin. Yhteis-
kunnan ja työelämän nopeasti muuttuessa
ja vuosien kuluessa saatu peruskoulutus
voi jäädä kovasti taka-alallekin. Edesmen-
nyt vuorineuvos Väinö Nurmimaa toimi
toimitus/yritysjohtajana firmoissa Oy Tes-
visio Ab, Rank Xerox Oy, Asea Oy, Oy
Saab Valmet Ab ja Sanoma Oy. Maan-
mittarin taustastaan hän totesi, että onhan
se sama, minkä pohjakoulutuksen unoh-
taa.

Tilanne on kuitenkin nyt muuttu-
massa. Pohjakoulutusta ei tarvitse unoh-
taa. Yliopistojen uusi avautuminen aut-
taa niitä muutosten nopeutuessa uuden-
laiseen jatkuvaan yhteistoimintaan ker-
ran opinahjosta valmistuneiden kanssa.
Teknillinen korkeakoulu tarjoaa nyt
yhteistyön alumnikättä. Tartu siihen.
Opit.

Pekka Raitanen
pekka.raitanen@pp.inet.fi


